
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka 

penulis akan menggunakan pendekatan deskritif kualitatif. Riset kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data.  Menurut sugiono metode kualitatif adalah daya yang 

dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata dan gambar.Sementara itu menurut  

Bogdan dan Taylor dalam Moleong metodologi kualitatif didefinisikan 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara Holistic (utuh).  

 Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis isi, yakni mempelajari 

ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan penulis. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum daerah 

(KPUD) ProvinsiRiau yang beralamat di Jln. Gadjah Mada No. 200 

Pekanbaru- Riau, Telp (0761) 858361, Fax (0761) 858362. 

 

C. Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan pembahasan 

dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data, yaitu: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama 

atau tangan pertama dilapangan. Sumber data ini bisa responden atau 

subjek penelitian, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi. 

Namun penulis memilih metode wawancara, melalui wawancara secara 

langsung dengan pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum daerah 
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(KPUD) ProvinsiRiau. Metode ini seringkali dianggap sebagai cara yang 

paling efektif dalam pengumpulan data primer. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang membantu periset bila data primer 

terbatas atau sulit diperoleh. Sebagai bahan sekunder yang terutama adalah 

buku-buku komunikasi politik dan public relations/humas termasuk contoh 

skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal. Termasuk juga informasi-informasi yang 

berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. 

 

D. InformanPenelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang 

penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek 

penelitian.Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian yaitu Kepala sub 

bagian humas dan 3 staff Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Povinsi 

Riausebagai informan utama.  

 

E. Objek Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 

pengumpulan data adalah di Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) 

ProvinsiRiauHupmas Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) ProvinsiRiau. 

Alasan penulis memilih tempat dan lembaga tersebut karena kedua 

lembaga tersebut berwenang dan berkompeten dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah serta sosialisasi sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilihan 

kepala daerahRiau secara langsung dan mempunyai kewajiban untuk 

mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerahRiau.  

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 

mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di 
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masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di 

pertangungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh 

data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik 

pengumpulan data yang berupa: 

1. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. 

Beberapa hal berikut disarankan dalam melakukan wawancara: jika 

melakukan wawancara dengan bertatap muka, dengan menggunakan 

peralatan merekam yang layak; menyusun tata cara wawancara; 

menentukan lokasi yang baik dan jangan lupa tempat yang mendukung 

kualitas rekaman wawancara; setibanya di tempat wawancara, meminta 

persetujuan dari narasumber yang akan diwawancarai; selama proses tanya 

jawab, fokus pada pertanyaan, jika memungkinkan selesaikan saat itu juga, 

menunjukkan sikap menghargai dan seimbang, dan melemparkan beberapa 

pertanyaan diselingi masukan. 

2. Kajian pustaka yaitu metode pengumpulan data yang digunakan penelitian 

dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang mendukung dan 

menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan buku-buku dan literature yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

 

G. ValiditasData 

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan 

validitas data atau pengujian dan pemeriksaan dan keabsahan data.Validitas 

data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu trigulasi data. Trigulasi 

data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain  diluardata untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap dua 

data itu.Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil trigulasi data dengan 

narasumber, yaitu membandingkan antara hasil wawancara dan dokumen yang 

ada, dan membandingkan antara dokumen yang ada dengan pengamatan yang 

dilakukan. 
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H. Teknik AnalisisData 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, megelompokkan, 

dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 

atau masalah yang ingin dijawab.Melalui aktivitas tersebut data bisa 

disederhanakan dan bisa dipahami dengan mudah. 

Langkah-langkah analisis data kualitatif mengandung tiga kegiatan 

yangsaling terkait. Pertama adalah mereduksi data, yaitu analisis yang 

menajamkan, menggolongkan dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. 

Yang kedua adalah menampilkan data, yakni pada proses ini peneliti 

berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan menjadi makna tertentu dengan cara menampilkan dan  

membuat hubungan antar variabel.  

Dan yang ketiga Triangulasi,Dimana dalam pengertiannya triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek 

penelitian
25

.Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbedayaitu wawancara, observasi dan  dokumen. Triangulasi ini selain 

digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya 

data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk 

menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data,  karena itu triangulasi 

bersifat reflektif.
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